
Vos of steenmarter 
op bezoek?

Biodiversiteit in jouw gemeente



Heb je bezoek?

Als een vos of een steenmarter overlast berokkenen, is de eerste reactie nog al te dikwijls: verdelgen! We willen echter betere en meer 
structurele maatregelen promoten. Het dier verwijderen (doden of verplaatsen) lost immers niets op. Er komt immers een geschikt 
territorium vrij dat vroeg of laat door een ander exemplaar wordt ingenomen. Dan kan je weer van voor af aan beginnen. Bovendien 
verstoor je op deze manier de sociale structuur van de populatie, met alle negatieve gevolgen van dien (zoals een grotere migratie van 
dieren en een snellere verspreiding van mogelijke ziektes).

De laatste jaren is de populatie vossen en steenmarters in het verstedelijkte Vlaan-

deren sterk aan het uitbreiden. Jarenlang kwamen deze soorten nauwelijks meer 

voor in onze streken door de intensieve bestrijding en bejaging. Vossen en steen-

marters hebben zich aangepast aan een leven dichtbij de mens. Zo zijn er al vossen 

gesignaleerd in het centrum van grote steden en kiezen steenmarters vaak zolders 

en tuinhuisjes uit om hun kroost op te voeden. Daardoor komen deze prachtige 

dieren soms in conflict met de mens. De vos en de steenmarter horen hier thuis en 

hebben als roofdier een belangrijke plaats in ons ecosysteem. Schade voorkomen is 

de boodschap.

Steenmarter

Steenmarters kunnen naast problemen met pluimvee (zelfde oplossingen als bij de vos) 
ook stank en geluidsoverlast veroorzaken, voornamelijk wanneer moeder steenmarter 
met haar 2 tot 7 jongen een zolder heeft uitgekozen als favoriete verblijfplaats. Jongen 
van 2-3 maanden spelen graag en maken net als kinderen herrie. De lange worstach-
tige uitwerpselen, die steenmarters steeds op dezelfde plaats (‘latrine’) deponeren, en de 
prooiresten kunnen na een poosje gaan stinken. Een ander probleem is de beschadiging 
van onder meer dakisolatie, slangen, kabels van wagens en elektrische installaties door 
knagende marters.
Steenmarters doden of verplaatsen is geen oplossing (en bovendien verboden). De enige 
oplossing is de steenmarters te verjagen. Dit kan bv. door lawaai te maken, materiaal te 
verplaatsen, geurstof (zoals marterspray of restjes parfum) aan te brengen. Sluit indien 
mogelijk de toegang tot de zolder af, want anders zal je regelmatig nieuwe bewoners 
moeten verjagen. 



Vos en 
steenmarter,

Vos

De meeste problemen met vossen duiken op wanneer de dieren een kippenhok ontdekken. Voor vossen is een kippenhok een 
paradijs als ze de gelegenheid krijgen om toe te slaan. Dit kan je echter voorkomen. Voorzie een goed afsluitbaar nachthok of 
maak een omheining die bovenaan dicht is of voldoende hoog (ca. 2 m) is en naar buiten overhelt (of met een elektriciteitsdraad 
aan de buitenkant). Zorg ook dat de omheining diep ingegraven is (minimum 0,5 m).  Het plaatsen van een rij tegels rondom de 
omheining kan helpen (zie foto). De vos zal altijd vlak tegen de omheining proberen te graven en niet vóór de tegels. Ook schrik-
draad kan de vos op afstand houden.

Jonge vos

Vossenhol



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente

Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fi ets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de 
natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op 
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of 
telefonisch op 015-29 72 20.
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Natuurpunt
Natuur voor iedereen

Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Michiel Coxiestraat 11
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfi bieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.

Coverfoto: Vildaphoto
Andere foto’s: Misjel Decleer, Hugo Willocx, Albert Hidding, 
Vildaphoto, Vlaro vzw
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